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Επικοινωνήστε μαζί μας: 

bring-in.eu 

Το έργο BRING-IN 

ξεκίνησε! 

Ας γνωριστούμε! 

ΚΑΙ ΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΉΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ 

ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΝΤΕΡΣΕΞ 

ΑΤΟΜΩΝ!

Το έργο BRING-In είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της ορατότητας των Ίντερσεξ ατόμων και την 

καταπολέμηση των διακρίσεων που αυτά αντιμετωπίζουν, μέσω της κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας για την 

καλύτερη κάλυψη των αναγκών των αναγκών των Ίντερσεξ ατόμων. 

Για ενημερώσεις σχετικά με τις δράσεις του έργου, 
γραφτείτε στο ολοκαίνουριο website μας στα 
Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγάρικα και Ουγγρικά! 

Το έργο με μια ματιά 

Το έργο «BRING-IN - Ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων 

για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των ίντερσεξ 

ατόμων και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών αυτών» 

στοχεύει στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

τους στην Ελλάδα, την Ουγγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη 

Βουλγαρία, ενισχύοντας τις δεξιότητες των επαγγελματιών 

κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στην 

αναγνώριση, την πρόληψη και την καταπολέμηση των 

διακρίσεων με βάση τα χαρακτηριστικά φύλου, 

ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό και 

υποστηρίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων για την 

αντιμετώπιση της παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων. 

Είστε επαγγελματίας υγείας ή πρόνοιας και 
επιθυμείτε να ενισχύσετε τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές σας για την καλύτερη υποστήριξη 
των Ίντερσεξ ατόμων; Βοηθήστε μας να 
προετοιμάσουμε κατάλληλο/στοχευμένο 
εκπαιδευτικό υλικό για εσάς και τους/τις 
συναδέλφους σας, συμμετέχοντας στη 
σύντομη και ανώνυμη έρευνα για την 
διερεύνηση των αναγκών των επαγγελματιών 
υγείας και πρόνοιας για την καλύτερη 
φροντίδα των Ίντερσεξ ατόμων! 

 

Ο στόχος μας 

Πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των Ίντερσεξ ατόμων στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, μέσω 

της ενίσχυσης της ορατότητας των Ίντερσεξ ατόμων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, της χάραξης 

τεκμηριωμένης επιστημονικά  πολιτικής καθώς και της διαμόρφωσης παρεμβάσεων υπέρ της ισότητας των Ίντερσεξ ατόμων τόσο 

σε εθνικό (στις συμμετέχουσες χώρες) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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https://bring-in.eu/
https://bring-in.eu/el/
https://forms.gle/v4GFS5cNBNo6WTng6
https://bring-in.eu/
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Οι δράσεις μας 

1. Έρευνα πεδίου με τη συμμετοχή Ίντερσεξ ατόμων και 

επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας, για την αναγνώριση 

των προκλήσεων και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν 

τα ίντερσεξ άτομα σε όλους [ή σε διάφορους] τους τομείς 

της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας· 

2. Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των 

επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας 

αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σε ίντερσεξ άτομα· 

3. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματική κατάρτισης 

επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας με στόχο 

την ευαισθητοποίηση τους σχετικά με την παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ίντερσεξ ατόμων καθώς 

και την ενίσχυση των γνώσεων τους και την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων τους για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών 

της ομάδας στόχου· 

4. Δημιουργία Διαδικτυακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, 

ελεύθερης πρόσβασης, σχετικά με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα των Ίντερσεξ ατόμων, και διάδοσή της σε 

επαγγελματίες, ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύ κοινό· 

5. Καμπάνια ευαισθητοποίησης με στόχο όχι μόνο την 

επιστημονική κοινότητα αλλά και υπεύθυνους/-ες χάραξης 

πολιτικής καθώς και το ευρύ κοινό, σε όλες τις 

συμμετέχουσες χώρες. 

 

Το εταιρικό σχήμα 

Το εταιρικό σχήμα του έργου BRING-IN περιλαμβάνει τους ακόλουθους εταίρους/οργανισμούς: Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών 

και Πολιτικών Επιστημών (Ελλάδα, Συντονιστής), Σύμπλεξις (Ελλάδα), Bilitis (Βουλγαρία), Háttér Society (Ουγγαρία), Restorative Justice 

for All - RJ4All (Ηνωμένο Βασίλειο) και τον τεχνικό μας εταίρο ITML (Κύπρος). 

 

Το έργο 

Το έργο είναι επιχορηγούμενο από το 

Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και 

Ιθαγένειας 2014-2020 της Γενικής 

Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο 

ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 και θα 

διαρκέσει 24 μήνες. 

Μείνετε συντονισμένοι/-ες/-α για 

περισσότερες πληροφορίες στο 

επόμενο ενημερωτικό δελτίο που 

έρχεται σύντομα! 

https://bring-in.eu/
https://bring-in.eu/
https://www.panteion.gr/en/
https://bilitis.org/
https://hatter.hu/
http://www.itml.gr
https://www.rj4all.info/
https://symplexis.eu/

